
Šv. Josemaria Escriva
„Opus Dei“ įsteigėjas

MALDA
Dieve, Tu Švenčiausiosios Mergelės užtarimu suteikei 
savo kunigui šventajam Josemariai gausių malonių, 
pasirinkdamas jį ištikimiausiu įrankiu įsteigti „Opus 
Dei“ – tai kelias į šventumą uoliai atliekant kasdienes 
profesines ir krikščionio pareigas. Leisk, kad ir aš 
išmokčiau visas savo gyvenimo akimirkas bei aplinkybes 
paversti progomis Tave mylėti ir džiaugsmingai, 
nuoširdžiai tarnauti Bažnyčiai, Šventajam Tėvui ir 
sieloms, nušviesdamas žemės kelius tikėjimo ir meilės 
šviesa. Šventojo Josemarios užtarimu suteik man šią 
malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika Marija...
Garbė Dievui Tėvui...



„Jūsų siekiai, jūsų darbas, jūsų meilė yra jūsų kasdienis 
susitikimas su Kristumi. Mes turime tapti šventi pačių 
materialiausių žemės dalykų sūkuryje, tarnaudami 
Dievui ir visiems žmonėms. 
Mano vaikai, horizonte, regis, susilieja dangus ir žemė. 
Bet ne, iš tikrųjų jie susijungia jūsų, šventai gyvenančių 
paprastą gyvenimą, širdyse...“
Šv. Josemaria Escriva de Balaguer, ištrauka iš pamokslo 
„Aistringai mylėti pasaulį“, 1967 10 08. 

Šv. Josemaria Escriva gimė 1902 01 09 Ispanijoje, 
Barbastro mieste. 1925 03 28 Saragosoje buvo 
įšventintas į kunigus. 1928 10 02 Dievo įkvėptas 
įsteigė „Opus Dei“. 1975 06 26 staiga mirė Romoje, su 
begaline meile paskutinį kartą pažvelgęs į Mergelės 
Marijos paveikslą savo darbo kambaryje. Tuo metu 
„Opus Dei“ buvo paplitęs visuose žemynuose ir turėjo 
daugiau kaip 60 000 narių, atstovaujančių 80 tautų ir 
tarnaujančių Bažnyčiai ta pačia visiškos vienybės su 
popiežiumi ir vyskupais dvasia, kuria visada gyveno 
Šv. Josemaria Escriva. 2002 10 06 Romoje Šventasis 
Tėvas Jonas Paulius II „Opus Dei“ įsteigėją paskelbė 
šventuoju. Jo liturginė šventė minima birželio 26 
dieną. 
Šv. Josemarios Escrivos kūnas ilsisi prelatūros Taikos 
Švč. Marijos bažnyčioje Romoje, viale Bruno Buozzi 75.

Išsamesnę informaciją apie 
šv. Josemarią Escrivą galima rasti: 

www.opusdei.lt
www.josemariaescriva.info

www.escrivaworks.org  

Visus, kurie gauna kokių nors malonių 
šv. Josemarios užtarimu, prašome apie tai 

pranešti „Opus Dei“ prelatūrai, Jogailos g. 7-14, 
LT-01116 Vilnius, el. paštas: vilnius@opusdei.org

Bažnyčios aprobuota


